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O Alfabeto e o Corpo
Ob ser var o lu gar do cor po é ob ser var o cor po

atra vés das ins cri ções que ele de se nha

nos ter ri tó rios por on de vai pas san do.

Paulo Cunha e Silva

A cria ção de uma cul tu ra al fa bé ti ca apoia uma cla ra re con fi gu ra ção da men te e po ten cia a uti-

li za ção de uma lin gua gem es cri ta que, tres pas san do a hu ma ni da de des de a re pre sen ta ção de 

itens de ter mi na dos, que ga ran tem a cla re za da lei tu ra, até cul mi nar num sis te ma sim bó li co 

abs trac to acei te e en qua dra do por uma so cie da de, tor nan do –se no sof twa re es sen cial da psi-

co fi sio lo gia hu ma na.

Os ele men tos grá fi cos que cons ti tuem a es cri ta fo ram lar ga men te pro cu ra dos pe la sua 

hi po té ti ca ma triz sim bó li ca, con tu do foi no ele men to de con ju ga ção das le tras que re caí ram 

os ver da dei ros con fron tos in ter pre ta ti vos. Ao des pir o man to diá fa no da cos mo lo gia e da fi lo-

so fia da ver da de, a ti po gra fia saiu da al ça da in qui si ti va de uma lin gua gem que bus ca, sim ples-

men te, uma raiz ar queo ló gi ca da com preen são das coi sas e tor nou –se no ele men to in con tor-

ná vel de uma ela bo ra ção teo ré ti ca que, não pro cu ran do a ver da de atra vés do tex to, pro cu ra 

uma ra zão ar bi trá ria na re la ção dos sig ni fi ca dos com os seus sig ni fi can tes.

O al fa be to, có di go pri mei ro de to da a lin gua gem es cri ta, re ge o mo do co mo com preen-

de mos, in ter pre ta mos e nos inu da mos de rea li da des; o seu fa bu lo so po der ra di ca-se na sua 

ela bo ra ção mi le nar, in tro du zin do –se na men te e cor po da cul tu ra hu ma na, edi fi can do-a 

mais do que di vi ni zan do-a, e al te ran do de um mo do subs tan cial a for ma co mo nos tor na mos 

ca pa zes de ob ser var o mun do e pres cu tar os seus múl ti plos sig ni fi ca dos.

O al fa be to in fluen cia de ci si va men te a re lação hu ma na com o tem po e com o es pa ço; a 

ac ção, o tem po e a rea li da de avan çam no mes mo sen ti do da es cri ta, co me çan do aqui mes mo 

o hia to ci vi li za cio nal en tre Oci den te e Orien te.

Se os sis te mas de es cri ta fo né ti ca se lêem ho ri zon tal men te, e da es quer da pa ra a di rei ta, 

os sis te mas de es cri ta ideo grá fi ca chi ne sa ou hie ro glí fi ca egípcia, são es cri tos ver ti cal men te 

e ge ral men te li dos da di rei ta pa ra a es quer da. Co mo é evi den te, es te prin cí pio for ne ce pis tas 

bas tan te pre ci sas pa ra uma aná li se das fun ções ce re brais e sua re le vân cia no pro ces so de per-

cepção.

An tes de re flec tir acer ca das com po nen tes vi suais que ema nam do al fa be to, as sim co mo 

da evo lu ção pro du zi da pe las ci vi li za ções nes sas mes mas com po nen tes, in te res sa per ce ber o 

mo do co mo o al fa be to afec ta a cog ni ção. Es te im pac to não se de ve úni ca e ex clu si va men te às 

fa bu lo sas pro prie da des do al fa be to, mas tam bém à li te ra cia ver bal e aos sis te mas de es cri ta 

que ig no ram e ab sor vem as vo gais e as con soan tes.

A teo ria in tro du zi da por Der rick De Ker ckho ve em The al pha bet and the la te ra li za tion of 

wri ting, re fe re que quan do os gre gos an ti gos cria ram o al fa be to, ope ra ram uma mu dan ça na 

di rec ção da es cri ta, que no mo de lo fe ní cio se pro ces sa va da di rei ta pa ra a es quer da. 

Is to tor na –se  mais im por tan te quan do in fluen cia cla ra men te o mo de lo per cep ti vo e cog-

ni ti vo da ci vi li za ção oci den tal. “To dos os sis te mas de es cri ta com vo gais, com ex cepção do 

etrus co, são es cri tos da es quer da pa ra a di rei ta. Pa ra per ce ber es te fac to ti ve de es tu dar o 

cé re bro e os sis te mas vi suais. A mi nha teo ria re fe re –se não só ao al fa be to gre go mas tam bém 

ao im pac to ge ral da li te ra cia ver bal e po de ser re su mi da em três hi pó te ses bá si cas. Ca da pon-

to é su por ta do por pro vas his tó ri cas es pe cí fi cas.

1. É a es tru tu ra in trín se ca da lin gua gem que de ter mi na a di rec ção da es cri ta. Sis te mas 

co mo o gre go, o la tim ou o etío pe, fo ram de se nha dos com ba se no sis te ma das con soan tes, 

ou se ja, da di rei ta pa ra a es quer da, po dem mais tar de ter vin do a mu dar a di rec ção da es cri-

ta, mas só de pois das vo gais te rem si do acres cen ta das ao mo de lo ori gi nal.

2. A es co lha da di rec ção de pen de do pro ces so de lei tu ra. Se es te se es ta be le ce pe la com-

bi na ção das le tras de ter mi na da pe lo con tex to é da di rei ta pa ra a es quer da, se se es ta be le ce 

pe la cria ção e uma cor ren te se quen cial é da es quer da pa ra a di rei ta. Is to acon te ce por que o 

cé re bro hu ma no re co nhe ce mais ra pi da men te con fi gu ra ções no cam po de vi são es quer do, 

en quan to as se quên cias são mais ra pi da men te re co nhe ci das no cam po vi sual da di rei ta. A 

mu dan ça de di rec ção da es cri ta gre ga deu –se pou co de pois de os gre gos te rem acres cen ta do 
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um con jun to com ple xo de vo gais à lin gua gem fe ní cia cons ti tui da ape nas por con soan tes. A 

pre sen ça das vo gais tor nou con tí nua a se quên cia das le tras. O sis te ma ini cial era uma li nha 

des con tí nua de sím bo los que só pre ci sa vam se se rem li dos no con tex to, não se quen cial men-

te.” [Ker ckho ve, 1997, pp.60-61]

O cé re bro en fa ti za as ca pa ci da des do pro ces sa men to se quen cial, tem po ra li zan do –as 

nu ma or dem es quer da –di rei ta. Os ára bes e he brái cos têm que adi vi nhar as vo gais não es cri-

tas, e pa ra re co nhe cer ins tan tâ nea men te uma su per fi cie es cri ta o cé re bro veí cu la a in for ma-

ção pa ra o cam po es quer do da vi são. O por tu guês, por exem plo, tem que ve ri fi car se quen cial-

men te a or dem da le tras e so men te de pois atri buir um sig ni fi ca do ao es cri to, ta re fa me lhor 

con cre ti za da pe lo cam po di rei to de vi são (cor res pon den do por tan to ao la do es quer do do 

cé re bro). Is to vai afec tar di rec ta men te a di fe ren cia ção da re lac ção hu ma na pa ra com o mun-

do, pe lo que Ker ckho ve con ti nua: 

“Uma vez que a li te ra cia é ge ral men te ad qui ri da du ran te a for ma ção e já que afec ta a or ga-

ni za ção da lin gua gem - o mais com ple to sis te ma de pro ces sa men to de in for ma ção - há boas 

ra zões pa ra sus pei tar que o al fa be to tam bém afec ta a or ga ni za ção do pen sa men to. A lin gua-

gem é o sof twa re que con duz a psi co lo gia hu ma na. Qual quer tec no lo gia que afec te sig ni fi ca-

ti va men te a lin gua gem afec ta tam bém o com por ta men to fí si ca, emo cio nal e men tal men te. 

O al fa be to é co mo um pro gra ma de com pu ta dor mais po de ro so, mais pre ci so, mais ver sá til 

e mais com ple to do que qual quer sof twa re es cri to até ho je. É um pro gra ma de se nha do pa ra 

fa zer fun cio nar o ins tru men to mais po de ro so da na tu re za: o ser hu ma no. O al fa be to en con-

trou o seu pa pel no cé re bro: es pe ci fi car as ro ti nas que iriam su por tar o sof twa re de fun cio na-

men to ar ti cu la do da brain fra me ce re bral le tra da. O al fa be to criou duas re vo lu ções com ple-

men ta res: uma no cé re bro, a ou tra no mun do.” [Ker ckho ve, 1997, pp.61-62]

A im por tân cia dos pro ces sos cog ni ti vos alo ja dos no cé re bro é tão re le van te quan to fre-

quen te men te es que ci do, pois pa ra ler um qual quer sis te ma es cri to há que re co nhe cer a 

for ma dos sím bo los e ana li zar as sua se quên cias ou au sên cias, e é nes ta súbi ta trans po si ção 

gra fe ma –mor fe ma que as sen ta a in te li gi bi li da de hu ma na. Po rém, o al fa be to é um ele men to 

de uma am pli tu de tal, que em cer tos mo men tos da sua am pla frui ção ele tres pas sa o cor po 

e for ma um dis cur so dos ges tos. O al fa be to tor nou –se uma ins ti tui ção de lar go es pec tro, 

ora os ele men tos se trans fi gu ram em sím bo los, ora os sím bo los se trans fi gu ram num es pa ço 

sem inér cia. Exis te em am bos uma ico no gra fia mais ou me nos im per cep tí vel, o al fa be to, no 

cor po, en con tra –se des li ga do da sua fun ção ha bi tual men te grá fi ca, ga nha uma nar ra ti va que 

orien ta os ges tos re pro du zin do os sím bo los pe lo cor po. 

Evi den te men te ope ra –se uma mu dan ça he mis fé ri ca no mo men to da per cepção de qual-

quer lin gua gem for ma da por enun cia dos vi suais em mo vi men to, pe lo que “Is to le va a su por 

que o nos so sis te ma cog ni ti vo ge re, pe lo me nos dois es pa ços: um es pa ço per cep ti vo sen só-

rio –mo tor co mum a to dos e um ou tro es pa ço se mió ti co, for mal ou lin guís ti co. Es te se gun do 

es pa ço per ma ne ce nor mal men te ador me ci do na maior par te de nós, mas é ac ti va do e de sen-

vol vi do ple na men te pe los que co mu ni cam por si nais”.  [Lévy, 1997, p.83]

O nr tya, par te cons ti tuin te da dan ça clás si ca in dia na Natya Sas tra, re ve la os mo vi men-

tos que pos suem sig ni fi ca ção, for man do des se mo do o dis cur so da pró pria dan ça.

 “Es te dis cur so, ob ti do a par tir de um al fa be to dos ges tos das mãos (Has tas), das ex pres-

sões dos olhos e das so bran ce lhas, im pli ca ele pró prio a par ti ci pa ção dos ou tros mo vi men tos 

do cor po que não têm sen ti do; por que ca da ges to da mão é po lis sé mi co. As sim, o pri mei ro 

sig no do “Al fa be to de Uma Mão”, cha ma do Pa taka (a Ban dei ra) - uma pal ma da mão vi ra da 

pa ra o ex te rior, os qua tro de dos e o po le gar es ten di dos e aper ta dos en tre si - “ser ve pa ra 

de sig nar as nu vens, as flo res tas, as coi sas, o ven tre, a sua vi da de, a paz, um rio, o céu, a co ra-

gem, o luar, for te, o bri lho do sol, a on da que avan ça, si lên cio, um car va lho, o mar, es pa da, 

uma fo lha de pal mei ra”. [Gil, 1997, p.69]

O mo do de re du zir es ta po lis se mia e fi xar o sen ti do de um de ter mi na do ges to, as se-

me lha –se em tu do a um pu ro e sim ples al fa be to, su jei to a um jo go de con ven ções, já bem 

de mons tra do no par te an te rior des ta dis ser ta ção, pa ra que se for me uma gra má ti ca cor pó rea 

nu ma cons tru ção la bo rio sa na qual o sen ti do do mun do pas sa por um cor po –gra fe ma, sim-

bo li zan te, re ple to de po tên cia, um cor po ele va do a sig ni fi can te su pre mo, que de vul ne rá vel 

e mor tal se imor ta li za en quan to su jei to de um al fa be to que, ou tro ra ex te rior se rees tru tu ra e 

se tor na o pró prio cor po da hu ma ni da de.



3

Do Antropocentrismo ao 
Tecnocentrismo
A arte não está no material, mas no espaço que ele contém.

Adrian Frutiger

Em bo ra a cul tu ra al fa bé ti ca es ti ves se po voa da por uma for te com po nen te ima gé ti ca e sim bó-

li ca, ela foi de ve ras im por tan te pa ra as mu dan ças in te lec tuais ocor ri das no Re nas ci men to.  

A cres cen te von ta de de fa zer cum prir o ideal pro ta gó ri co de um ho mem en quan to me di-

da de to das as coi sas, ori gi nou que a cren ça no mo de lo di vi no e na trans cen den ta li da de 

ca li grá fi ca aban do nas se o cen tro da fun da men ta ção do al fa be to em prol de uma abor da gem 

cen tra da no su jei to.

Es ta ine lu tá vel von ta de de o ho mem se en con trar ilus tra a dis so lu ção de to do um uni ver-

so me die val e o pro gres si vo de sa pa re ci men to do te ma fo cal que lhe cor res pon dia. A pos si bi-

li da de de um su jei to que as cen de ao pa pel de de miur go re la cio na –se com a pos si bi li da de de 

uma tec no lo gia em ple no cres ci men to, a qual vai per mi tir rein ter pre tar o uni ver so e, des te 

mo do, ful mi nar o ca rác ter me ta fí si co da Ida de Mé dia.

Quan do em 1450 Gu tenberg in ven ta, si mul ta ne men te, a pren sa e os ca rac te res mó veis, 

não ela bo ra uni ca men te uma me ra tec no lo gia de im pres são, mas so bre tu do um ace le ra dor 

da in te li gên cia pes soal, do tan do a so cie da de de um cer to po der que lhe per mi te to mar o 

con tro lo da rea li da de e per mi tin do a ca da ci da dão le tra do ob ter uma no ção ab so lu ta men te 

pes soal do uni ver so.Se rá pro va vel men te ex ces si vo afir mar que o Re nas ci men to te ve a sua 

gé ne se no fei to gu tenber guia no, mas é fac tual que o ad ven to das po ten cia li da des tec no ló gi-

cas veio ge rar um ho mem com ple ta men te no vo e es sa foi, in ques tio na vel men te, a sua fun ção 

pri mor dial.

Ao con trá rio do li vro me die val, que se orien ta pa ra o seu pro du tor, o li vro im pres so veio 

for ne cer os meios fí si cos pa ra eter ni zar o au tor in di vi dual, orien tan do –se pa ra o con su mi-

dor, pers pec ti van do o apa re ci men to de um no vo ele men to cha ma do pú bli co.

A con di ção an tro po cên tri ca ca mi nha pa ra le la men te à con di ção tec no cên tri ca, o es cri to 

per de o ful gor um bi li cal dos seus es cri bas mas ga nha uma no va di nâ mi ca, uma por ta bi li da de 

que o tor na mais aces sí vel, mais có mo do, pe lo que o ca rác ter de uni ci da de dei xa de se cen-

trar no ob jec to li vro pa ra se des lo car pa ra o ser au tor.

“Co mo se ria de es pe rar, o li vro im pres so le vou mui to tem po sen do con si de ra do co mo 

al go es cri to em ti pos de im pren sa, es pé cie de ma nus cri to mais aces sí vel e por tá til. É a mes-

ma es pé cie de es ta do de tran si ção, de cus to sa to ma da de cons ciên cia que, em nos so pró prio 

sé cu lo, fi cou re gis tra do em pa la vras e ex pres sões tais co mo “car rua gem sem ca va lo”, co mu-

ni ca ção “sem fio”, ou “mo vin g –pic tu res” (pin tu ras móveis). O “te lé gra fo”, a “te le vi são”, 

pa re ce, pro du zi ram im pac to mais di rec to que as for mas me câ ni cas, tais co mo a ti po gra fia 

e os “mo vies” (pin tu ras móveis). Te ria si do, en tre tan to, tão di fí cil ex pli car a ino va ção de 

Gu tenberg a um ho mem do sé cu lo de zas seis co mo é ago ra ex pli car a com ple ta di fe ren ça 

exis ten te en tre as ima gens da tele vi são e as dos fil mes. Ac tual men te gos ta mos de pen sar que 

exis te mui ta coi sa em co mum en tre a ima gem mo sai ca da te le vi são e o es pa ço pic tó ri co da 

fo to gra fia. De fac to, na da têm em co mum. Tão  pou co o ti nham o li vro im pres so e o ma nus cri-

to. Con tu do, tan to o pro du tor co mo o con su mi dor da pá gi na im pres sa a con ce be ram co mo 

con ti nua ção di rec ta do ma nus cri to. Do mes mo mo do, o jor nal do sé cu lo de za no ve so freu 

uma com ple ta re vo lu ção com o ad ven to do te lé gra fo. A pá gi na im pres sa me câ ni ca cru zou –se 

com uma no va for ma or gâ ni ca que mu dou o pla no de apre sen ta ção do jor nal, co mo mu da ria 

a po lí ti ca e a so cie da de.” [McLuhan, 1977, pp.182-183]

Mui to em bo ra o pri mei ro es cri to a ser im pres so na tec no lo gia cria da por Gu tenberg 

tenha si do a Bí blia, de cer ta for ma a om ni pre sen ça di vi na ten deu a per der –se, a no va con di-

ção hu ma na veio tornar –se pos sui do ra de um sig ni fi ca do ima nen te, tor nan do –se na pró pria 

re ca pi tu la ção de to da a ma té ria do su jei to.

As trans mu ta ções ope ra das na so cie da de pe lo em preen di men to gu tenber guia no for am 

de ci si vas pa ra o cul to do in di ví duo e a cir cu la ção que ago ra era per mi ti da ao ma te rial im pres-
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so an te ci pa va, de cer ta for ma, o apa re ci men to de uma no va ci vi li za ção de mas sas e de stan-

dar di za ção, mor ti fi can do o la tim, que pas sa ria a ser uti li za do uni ca men to por uma cer ta 

eli te cle ri cal.

O ho mem apa re cia com ple ta men te re no va do. O seu cor po, a sua men te, ir ra diam um 

no vo mun do, um uni ver so ca lei dos có pi co, in fi ni to e pro fun da men te in ter pre ta ti vo. O su jei-

to vol ta –se pa ra sí pró prio, a ti po gra fia vê –se con fron ta da com es ta no va re pre sen ta ção, o 

al fa be to faz uma in fle xão no sen ti do de glo ri fi car es ta no va per so na gem. Vio len ta men te o 

ho mem faz –se su jei to da sua pró pria cria ção, ele já não é um me ro re cor te es ti lís ti co e de co-

ra ti vo das gran des ca pi tu la res me die vais, a sua re pre sen ta ção an ge li cal e pu ra vê –se des po-

du ra da; o seu cor po é do ra ven te o pró prio cor po ti po grá fi co.

O ho mem já não se vê na ti po gra fia, ele tor na –se a pró pria ti po gra fia; a cons tru ção geo-

mé tri ca apoia da ao su jei to to ma as ré deas da cria ção ti po grá fi ca. Os es tu dos re nas cen tis tas 

apoia vam –se cla ra men te na no ção de que o ho mem con tro la va a com ple xi da de ma te má ti ca 

e geo mé tri ca. O qua dra do e o cír cu lo em cu jo cor po hu ma no per fei ta men te se in se ria au xi lia-

vam a sis te ma ti za ção da pró pria cons tru ção dos ti pos per mi tin do a sua pro li fe ra ção e fa ci li-

tan do o de se nho dos es ti los ti po grá fi cos. O ho mem é, to do ele, al fa be to: o pes co ço, a ore lha, 

o pé, a per na, a ca be ça, os bra ços, pas sam a de no mi nar as ca rac te rís ti cas for mais dos ti pos 

re nas cen tis tas que ha viam res sus ci ta do a mo nu men ta li da de das maiús cu las ro ma nas e o 

ca rác ter fluen te do es ti lo gó ti co.

“O trabalho de Geoffrey Tory, proeminente tipógrafo francês do princípio do século 

dezasseis, incorporou uma síntese cosmológica própria dos eruditos do Renascimento. Tory 

usou os seus estudos das letras como o meio para integrar o conhecimento clássico e místico, 

inspirado no simbolismo Neo-Pitagórico e Neo-Platónico. Por exemplo, Tory utilizou a teo-

ria das proporções derivadas da figura humana como a base dos seus desenhos, mapeando o 

corpo humano numa grelha sobre a qual ele baseou as suas maiúsculas - uma ideia caracter-

ística do primeiro Renascimento e puramente humanista.”[Drucker, 1995, p.164] 14

Ain da que o ca rác ter an tro po mór fi co fos se cla ra men te geo me tri za do o al fa be to não re flec-

tia uni ca men te es sa ri gi dez ana tó mi ca, pe lo que são de des ta car as abor da gens que le va ram 

às úl ti mas con se quên cias a vi são hu ma ni za do ra do al fa be to. Mar tin Weygel inau gu ra de cer-

ta for ma, com o seu “al fa be to de fi gu ra nuas”, uma no va con cepção sig ni fi ca do –sig ni fi can te 

do al fa be to, on de a geo me tri za ção é des ti tuí da do cen tro da fun da men ta ção do al fa be to e o 

ho mem é ele va do à con di ção tes ta men tá ria do gra fe ma.

Mais do que um fe nó me no ti po grá fi co, o tra ba lho de Weygel afas ta de fi ni ti va men te o dog-

ma re li gio so e o con sen so cog ni ti vo, fun dan do uma he ran ça com ple ta men te no va que aju da 

a dis tin guir as apre cia ções ob jec ti va e sub jec ti va do ho mem no mun do.

A tec no lo gia ti po grá fi ca pre ce deu efec ti va men te to das as tec no lo gias avan ça das que 

mar cam de for ma de ter mi nan te a nos sa épo ca. Se, por um la do, com a lin gua gem o ho mem 

pos suia as lín guas e com elas a men te e a in te li gên cia, o al fa be to e a es cri ta fo men ta ram a 

ci vi li za ção pe lo que a ti po gra fia ofe re ce ao ho mem aqui lo que, se gun do Marshall McLuhan é 

a “pri mei ra má qui na de en si nar”: o li vro.

A pa la vra im pres sa tor na –se a fa se mais ex tre ma da cul tu ra al fa bé ti ca, ela des tri ba li za 

e des co lec ti vi za o ho mem, le van do o po der de in di vi dua li za ção do al fa be to fo né ti co mui to 

mais lon ge do que al gu ma vez po de ria ter fei to a cul tu ra ma nus cri ta. A pa la vra im pres sa 

é cla ra men te a tec no lo gia do in di vi dua lis mo e a sua fun ção foi pre do mi nan te em to das as 

tec no lo gias pós –re nas cen tis tas. A ti po gra fia vei cu la al te ra ções subs tan ciais na re la ção do 

ho mem com o mun do. An tes da ti po gra fia pre do mi na va o ho mem oral pa ra o qual o ní vel 

li te ral con ti nha to dos os sig ni fi ca dos pos sí veis. Por seu la do, o ho mem emi nen te men te 

vi sual do sé cu lo de zas seis, se pa ra os ní veis de in ter pre ta ção e as for mas de sig ni fi ca ção num 

cla ro pro ces so de es pe cia li za ção. Pa ra McLuhan “o sim ples au men to na quan ti da de do flu xo 

de in for ma ção fa vo re ceu a or ga ni za ção vi sual do co nhe ci men to e fez sur gir a pers pec ti va 

mes mo an tes da ti po gra fia”. [McLuhan, 1977, p.160]

Es te sal to per cep ti vo ocor re com a tec no lo gia de Gu tenberg e não te ria si do pos sí vel 

nu ma cul tu ra ma nus cri ta, pois tal cul tu ra pos sui as fun ções au dio tac teis da sen si bi li da de 

hu ma na num ní vel que não se com pa da ce com uma fun ção abs trac ti va e de trans la ção do 

pen dor vi sual de mo do a com preen der a “lin gua gem do es pa ço uni fi ca do”.

“As sim co mo a in ter pre ta ção li te ral, ou “le tra” do tex to pas sou a ser iden ti fi ca da com a 

ilu ci da ção, ou luz so bre o tex to, em con tras te com a ilu mi na ção por trans pa rên cia, ou luz 

atra vés do tex to, tam bém veio a dar –se uma im por tân cia equi va len te ao “pon to de vis ta” 

ou à po si ção fi xa do lei tor: “de on de es tou co lo ca do”. Es se re le vo ou acen tua ção vi sual era 

com ple ta men te im pos sí vel an tes de ha ver a im pren sa au men tan do a in ten si da de vi sual da 
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pá gi na es cri ta pe la sua com ple ta uni for mi da de e re pe ti bi li da de. Es sas uni for mi da de e re pe ti-

bi li da de, com ple ta men te es tra nhas à cul tu ra ma nus cri ta e ca rac te rís ti cas da ti po gra fia, eram 

a pre li mi nar ne ces sá ria às no ções de es pa ço uni fi ca do ou pic tó ri co e de “pers pec ti va”.” 

[McLuhan, 1977, pp.160-161]

Com o ad ven to da tec no lo gia gu tenber guia na o tex to ani qui la a vi vên cia das ilu sões cria-

da pe los tex to sa gra dos, o ca rác ter uni for me e ho mo gé neo sur gi do com a pa la vra im pres sa 

ins pi ra to dos os as pec tos da sen si bi li da de hu ma na, in va din do as mais di ver sas áreas, das 

ar tes à ciên cia, da in dús tria à po lí ti ca.

É po rém im pen sá vel que uma cul tu ra emi nen te men te elec tró ni ca, co mo é o ca so da nos-

sa, se pos sa con fi nar a um qual quer con cei to de ho mo ge nei da de, ain da que nos de va mos lem-

brar das pa la vras de McLuhan ci tan do Coc cio ni, pois so mos de fac to “os pri mi ti vos de uma 

no va cul tu ra”.

Sem de pre ciar a cul tu ra me câ ni ca de Gu tenberg - bem pe lo con trá rio - o ho mem ne ces-

si ta de tra ba lhar ar dua men te no sen ti do de pre ser var os va lo res que ela lhe as se gu rou; a era 

elec tró ni ca já não é me câ ni ca mas sim or gâ ni ca, inau gu ra uma no va trans mu ta ção no sen ti-

do da es cri ta, des do bran do a ló gi ca gu tenber guia na e for man do uma es cri ta im pres si va, des-

con cer tan te, mul ti-pers pec ti vis ta e aqui e além ideo grá fi ca.

O ho mem me câ ni co ce de o seu lu gar ao ho mem di gi tal, o es pa ço uni fi ca do tor na –se 

so men te uma pos si bi li da de e não uma cer te za, a im pres são aban do na o sig ni fi ca do qui nhen-

tis ta e tor na –se um no vo pun ctum do olhar elec tró ni co.

De ve mos, in ques tio ná vel men te, o co mér cio de in for ma ções em pa co ta das aos pro pó si tos 

de por ta bi li da de gu tenber guia na; “A pa la vra im pres sa cria ra a eco no mia de mer ca do e o 

sis te ma de pre ços” [McLuhan, 1977, p.227], en quan to a pa la vra elec tró ni ca cria a eco no mia 

glo bal e a uni fi ca ção da moe da, des pa tria li zan do o su jei to. 

A ti po gra fia di gi tal e o mul ti mé dia, criam um es pa ço neu tral on de a ve lo ci da de má xi ma 

se ca sa com a com ple xi da de má xi ma e, des te mo do, co lo ca a tec no lo gia na vo ra gem que 

ou tro ra exis tia en tre o su jei to e o mun do.

A men te lo ca li za –se, ago ra, na mão. O re sul ta do são su per fí cies sen so riais, hi per su per-

fí cies que ten dem a eli mi nar o ei dos e a trans for ma rem –no no ver bo. O cor po de sa pa re ce, 

trans for ma –se em ci be res pa ço, uma geo gra fia es pa cial pa ra le la que vai ge rar um du plo 

hu ma no: um vi ve na geo gra fia do main fra me, na RAM, na re de elec tró ni ca; o ou tro es tá imó-

vel em fren te ao com pu ta dor.
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A Filosofia do Monoespaço
Tree farms are to forestsTree farms are to forestsT

what monospaced fonts are to real type.

Erik Spiekermann

O percurso até aqui efectuado permite-nos observar claramente que desde a invenção da 

prensa de caracteres móveis, a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental no 

desenvolvimento da capacidade tipográfica. Aliada a uma formação progressiva daquilo que 

se viria a denominar"opinião pública", a tecnologia tenta por todos os meios colocar ao dis-

pôr do sujeito os mecanismos de mobilização da informação escrita. 

A civilização que se vinha desenhando já não era descrita a partir de uma posição fac-

tícia do narrador oral, mas sim da precisão grafológica da mensagem. Esta "civilização da 

mensagem", como referem Breton et Proulx, organizou-se em torno da mensagem e da sua 

circulação, as técnicas acompanham este nascimento mas tentam por todos os meios dissi-

par o ruído inerente da mensagem escrita personalizada. Estava dado o primeiro passo para 

uma sociedade de informação, na medida em que ao retirar o próprio indivíduo do centro 

da tipografia se inibe o carácter vernacular da escrita e se standardiza a tipografia da comu-

nicação. A máquina de escrever tem aqui um papel fundamental ao actuar como elemento 

mecanizador da escrita. Muito embora esta técnica atribua mais peso, atribui também uma 

maior mobilidade ao escrito, pelo que "A mensagem passou a ser objecto de todos os desafios 

mas também de todas as solicitudes." [Breton et Proulx, 2000, p.74]

Desde a invenção da máquina de escrever que todas formas de comunicação se estabel-

eceram de um modo completamente diferente do até então conhecido. A base de todos os 

códigos, desde o século XVIII, deriva de uma estrutura MONÓtona, absolutamente simplifi-

cada, um sinal básico amplificado pela tecnologia em conjunto com o ser humano.

A escrita mecânica, o telégrafo, a própria linguagem informática, têm a sua estrutura 

determinada por um código básico. assentam em bases modulares dispostas de modo a dis-

sipar qualquer intervenção ruidosa. No fundo a nossa própria escrita é um elemento ruidoso 

que pode não ser lido por uma generalidade de pessoas, uma escrita perfeitamente psi-

cológica, sensitiva, que interfere de sobremaneira nos pressupostos de comunicação.

A máquina de escrever tende a eliminar este efeito perverso da esfera da comunicação, 

standardizando a escrita e exacerbando a presença física da tecnologia de modo a expandir 

o indíce de legibilidade do texto, reduzindo ao limite as incongruências naturais de uma 

escrita manual.

Toda a história humana revela que o alfabeto e a tipografia se projectaram na mente 

humana, os tipos reflectiam de sobremaneira o desenvolvimento do ser humano, estavam 

repletos de relações históricas e possuíam, sobretudo, uma carga genética que dificilmente 

seria contornável. A nova tecnologia necessitava de um tipo de letra que fosse tão legível 

quanto os seus predecessores mas que fosse desenhado, em exclusivo, para a nova tecnolo-

gia, a qual obrigava todos os caracteres a ocupar o mesmo espaço horizontal.

É neste preciso momento que nascem os tipos monoespaçados, uma resposta a um prob-

lema concreto, mais do que uma qualquer vontade de inovação pura e inconsequente. Estes 

tipos são criados para lidarem de forma eficaz com os constrangimentos emergentes da tec-

nologia, ainda que o seu aspecto não seja consonante com os tipos históricos. 

A tipografia monoespaçada não se insere no epíteto de "boa tipografia", suportando o 

seu desenho na eficácia mecânica. O facto de todos os caracteres ocuparem o mesmo espaço 

horizontal, leva a que determinadas letras tenham que ser comprimidas, como acontece 

com o"m"e "w" e outras expandidas (casos do "i", "l", "j", "t" e "f"). 

"A história da tipografia é igualmente a história dos seus constrangimentos técnicos. As 

máquinas de escrever deram-nos os tipos monoespaçados. Cada letra tem o mesmo espaço 

lateral, independentemente da sua forma. Os desenvolvimentos mais recentes conduziram 

a tipos com formas mais regulares; isto não melhorou necessáriamente a legibilidade, mas 

estes alfabetos já não continham mais espaços entre os caracteres. Eles também se apresen-

tam imensamente legíveis para os computadores, os quais não se importam muito com a 

tradição." [Spiekermann et Ginger, 1993, pag.115]
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Após a Guerra Civil Americana, o poder da impressão, que estava limitado a um número 

reduzido de pessoas, torna-se popular; O "typesetting" que era uma arte extremamente 

séria e que requeria subtis julgamentos estéticos de espaçamento e de hifenização, tornava-

se acessível a um vasto leque de utilizadores. Muito embora a nova tecnologia permitisse 

compor uma página sem grande esforço, o que realmente interessa realçar é a facilidade 

humana em se adaptar às novas realidades quando pressionada pela necessidade. 

Os tipos monoespaçados foram esquecidos durante mais de um século, sendo encara-

dos como uma simples letra de máquina de escrever, até que a tecnologia digital tomou 

as rédeas da informação e da comunicação. O processo de expansão no qual a informática 

sériamente se envolveu não teve precedentes, a quantidade de texto a ser processado crescia 

incessantemente, por isso todos os dados de entrada deveriam ser convertidos em códigos, 

tais como cartões perfurados ou fitas magnéticas. A tentativa de encontrar uma escrita que 

fosse, ao mesmo tempo, capaz de ser lida pelo homem e pela máquina, veio ressuscitar a 

tipografia monoespaçada. As primeiras tentativas resultaram em tipos absolutamente sim-

plificados de modo a cumprirem as regras geométricas das máquinas, resultando numa clara 

desfiguração do que até então era entendido como sendo o alfabeto, provocando um efeito 

revolucionário, e até sinistro, tal como acontece com a New Alphabet de 1967 da autoria do 

designer holandês Wim Crowel.

O texto torna-se um modelo de reconhecimento, a leitura passa a ser compreendida 

como uma atitude ambivalente, algo que se passa entre o homem e a máquina, que deve ser 

compreendido e descodificado por ambos, por isso os caracteres típicos dos primórdios da 

informática, altamente sintetizados, viram-se substituídos por tipos monoespaçados puros, 

ou seja, cumpriam todas as normas funcionais do alfabeto mas possuiam a capacidade de 

"comunicar" com o computador. 

"(...) comparamos a figura de um código em forma de fita ou cartão binário perfurado 

com a de um fragmento de escrita cuneiforme suméria numa placa de argila. Entre esses 

dois sistemas de registro da escrita existem pelo menos quatro mil anos de civilização. Vale a 

pena lembrar que a escrita cuneiforme era imediatamente reconhecida pelo leitor, enquanto 

os códigos electrónicos actuais necessitam de um maquinário complexo para ser compreen-

didos." [Frutiger, 1999, pag.157]

O processo denominado por OCR (Optical Character Recognition), premeia o desenho 

de letras para as linguagens de programação que no entanto também podem ser lidas pelo 

homem. Os tipos monoespaçados, ou de largura-fixa, são normalmente utilizados nos pro-

gramas de computador ou em linguagens computacionais que têm que ser alinhadas de uma 

determinada maneira. 

Muito embora os tipos monoespaçados não sejam desejáveis para utilizar em largos 

pedaços de texto, eles adequam-se de um modo absolutamente eficaz ao ecrã e possuem 

matrizes de funcionamento e regras de desenho que devem ser ponderadas para além da 

"boa tipografia". O "O" deve-se distinguir do "o" e do "0", do mesmo modo que o "1" do 

"l", pois o funcionamento binário do computador a isso obriga, como afirmavam Laufer e 

Scavetta: "Se os caracteres são, para nós, formas simples, não o são para a máquina, pois esta 

só regista nuvens de pontos, assinalados pelas suas coordenadas cartesianas. Ela distingue e 

grava todos os pontos e, em particular, as imperfeições materiais da impressão que a visão e 

o cérebro humanos não reconhecem, uma vez que fazem sempre uma interpretação global. 

A leitura óptica consiste em reconverter as nuvens de pontos em caracteres alfa-numéricos, 

por comparação com modelos pré-definidos. A análise óptica não consegue decidir se um 

círculo aberto no meio, à direita, é um “C” ou a oval lacunar de um “O”. A correcção de 

tais erros depende apenas de tratamentos linguísticos e, em certos casos, a distinção entre 

letras e algarismos ( I e 1, O e 0) exige, mesmo, conhecimentos extra-contextuais." [Laufer 

et Scavetta, pag.43]

A tipografia do texto, entendido como matéria impressa, possui um carácter completa-

mente distinto do texto do ecrã. Derrick De Kerckhove dizia que a grande diferença entre o 

alfabeto e o multimédia, reside no facto de o alfabeto ser explosivo enquanto o multimédia é 

implosivo: "O alfabeto é explosivo na medida em que fragmenta o discurso humano em dife-

rentes partes, o conhecimento humano em diferentes categorias e os documentos humanos 

em diferentes espaços. O primeiro efeito do alfabeto na cultura grega foi a sua destribaliza-

ção e tornar indivíduos todas as pessoas que aprenderam a ler e a escrever. O simples facto 

de serem capazes de se apropriarem da linguagem numa base pessoal, permitiu às pessoas 

desenvolver a sua própria consciência, desenvolver uma identidade privada e esperar um 

destino privado. Esta é a história da tragédia grega, que traz o actor para fora do coro e o 
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isola, do clâ, da família e dos deuses. Até mesmo a experiência sensorial grega foi inspirada 

na abstracção do alfabeto. Todas as musas eram os sentidos redistribuidos separadamente 

como formas de arte, cantar (ouvir), dançar (percepção física, movimento), ver, etc. Na arte 

ocidental estes sentidos permaneceram separados até terem sido reunidos pela electricidade 

na realidade virtual, multimédia e sistemas interactivos. McLuhan chamava a este fenó-

meno "Humpty Dumpty together again" da famosa rima inglesa acerca do ovo que caíu da 

prateleira e que os peritos não conseguiam voltar a unir. Actualmente a electricidade volta a 

reunir os efeitos fracturantes do alfabeto. É isso que eu denomino implosão. A electricidade 

traz o mundo para a nossa sala de estar através da televisão e para o nosso bolso através do 

palmtop e do telemóvel. Isso também é implosão. Hoje toda a gente, incluindo os Taliban, 

estão por detrás de toda gente. Isso é implosão. Brevemente todos estarão espiando os out-

ros, para garantir que ele ou ela não é um terrorista. Isso já está a acontecer e isso também é 

implosão."

A expansiva análise que Kerckhove faz do alfabeto, da tecnologia e do mundo, con-

duz-nos a uma visão globalizadora da influência, directa e indirecta, do alfabeto no nosso 

universo. Porém o alfabeto alterou-se completamente e hoje em dia não é mais um produ-

tor individualizado de significados, como havia sido até à invenção da prensa de caracteres 

móveis, mas sim um produto desdobrado e tecnologicamente manipulado.

É quase impossivel compreender o alfabeto como um ser individual, separado da tecno-

logia, um alfabeto não é mais o elemento que se impôe através da sua improvável unidade, 

da sombra do seu passado, mas sim um objecto reconvertido num manto ostensivamente 

digital: binário. 

"A escrita moderna é um verdadeiro organismo independente que cresce em torno do 

acto literário, decora-o com um valor estranho à sua intenção, compromete-o continu-

amente num duplo modo de existência, e sobrepõe ao conteúdo das palavras signos opacos 

que carregam em si uma história, um comprometimento ou uma redenção segundos, de 

tal modo que à situação do pensamento se mistura um destino suplementar, muitas vezes 

divergente, sempre incómodo da forma." [Barthes, 1989, p.70]

Embora escrito em meados dos anos sessenta, este extrato de "O Grau Zero da Escrita", 

é absolutamente determinante para perceber a própria volatilidade do escrito digital, um 

texto que entrou definitivamente em movimento através do hipertexto, deste modo asse-

gurando a sua desterritoria-lização, pois "Ao perder a sua afinidade com as ideias imutáveis 

que deviam construir o mundo sensível, o texto torna-se análogo ao universo do processo 

com o qual se mistura." [Lévy, 2001, p.45]

Muito embora o texto pressista com certa evidência, a página desvanece-se, surgindo em 

seu lugar um espaço semiótico desterritorializado. A rede semântica que se constrói a partir 

do momento em que o texto passa para o ecrã, abala profundamente os pressupostos de uma 

leitura linear, é a virtualidade do texto que doravante alimenta a nossa percepção do escrito.

Ao reconsiderar a escrita e a própria tipografia, como forma de comunicação e de inter-

acção, observamos que o texto permanece mas que a página deu lugar a um espaço múltiplo, 

aberto e somente limitado pelo algorítmo. "O texto subsiste sempre, mas a página desapa-

rece. A página, ou seja, o pagus latino, este campo, este território fechado pelo branco das 

margens, trabalhado em linhas e semeado, pelo autor, de letras, ainda com o peso do barro 

mesopotâmico, aderindo à terra do neolítico, esta página muito antiga apaga-se lentamente 

na torrente de informação, os seus signos desligados diluem-se no fluxo numérico." [Lévy, 

2001, p.45]

O monoespaço veio permitir esta dissipação da página do mesmo modo que irá, certa-

mente, permitir a dissipação do próprio texto em algo mais orgânico, volátil e profundo. É 

ao monoespaço, enquanto estrutura de comunicação intra-maquinária, que se deve o novo 

sentido do multimédia a partir do momento em que esta pulverizou qualquer distanciamen-

to entre o homem e o computador.

Coloca-se agora uma questão que urge responder: no cenário provável de uma escrita 

convertida em ideografia dinâmica, com o fim da estabilidade do escrito e da virtualização 

do próprio texto, haverá lugar a uma nova escrita? A resposta é complexa e extremamente 

controversa; os mais pessimistas poderão afirmar que será o fim da escrita; outros afirma-

rão que se dispôe agora de uma nova intelectualidade do ecrã ou como afirma Pierre Lévy 

"Longe de aniquilar o texto, a virtualização parece fazê-lo coincidir com a sua essência subi-

tamente descoberta. É como se a virtualização contemporânea fizesse cumprir o texto, como 

se saíssemos de uma pré-história e a aventura do texto começasse verdadeiramente agora, 

como se inventássemos agora a escrita." 
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